
 يعمل حىت الشرعي العلم إىل يصل أن قصده ليس يستفتيك إنسان يءجي و الناس بني اجلدال يكون أحيانا يقول

    ؟. صاحبه يغلب أن غالبةامل قصده لكن ؟ ال أو به

 بني كمعرت  يف بقي إذا ألنه ؛احلق ينتشر أن ألجل ، أن هذا للوجوب أقربأقرب للوجوب هذا أن يل فالظاهر

  . احلق تبني ما الناس

 العلماء يتصل أن أراد وإذا علماء فيها ليس منطقة يف وهو يسأل إنسان أحيانا ،إليك اهللا أحسن: السائل  

  ؟ يفعل ماذا أم يعلم هو مبا يفيت أن الطالب هلذا فهل اتصاهلم عليهم يصعب

 ىلإ يصل مل الذي الطالب هذا فمثال) آية ولو عني بلغوا( هعلي جيب ، يعرفون مبا فتوهمهلم أن ي نعم :الشيخ 

   . به فيفيت عامل هو الذي الفالين العامل كالم من مثال يعرف العلم يف ما حد

  ؟ العلم كتمان من هذا يعترب وهل غريي اسأل يقول أن له هل اجلواب من املفيت يتأكد مل إذا السائل

  ؟ عليه جيب ما تأكد ما مادام عافية يف هو غريي اسأل يقول حال كل علي:الشيخ 

  ؟عليه جيب ما: السائل 

   ؟ يعلم ال مبا يفيت أن عليه جيب  ما جيب عليه :الشيخ 

  احلق؟ خبالف جييب فهل لالمتحان يكون أن السؤال من املفيت خشي إذا: السائل

  حرام؟ يقولهو  حالل شيء يكون يعين !اهللا سبحان ال ال احلق خبالف:الشيخ 

  ....... : السائل

هذا  ويقول واجب غري هذا يكون أن احلق حرام، هذا يقول حالل هذا أن احلق ، هو هذا احلق خالف:الشيخ 

   .الوقت انتهي.  واجب

ُلونَ  َوَأنـُْتمْ  َأنـُْفَسُكمْ  َوتـَْنَسْونَ  بِاْلِبر  الناسَ  َأتَْأُمُرونَ ((: الطالب  بِالصْبرِ  َواْسَتِعيُنوا) 44( تـَْعِقُلونَ  َأَفَال  اْلِكَتابَ  تـَتـْ
 يَا) 46( رَاِجُعونَ  ِإلَْيهِ  َوَأنـُهمْ  رَبِهمْ  ُمَالُقو َأنـُهمْ  َيظُنونَ  الِذينَ ) 45( اْلَخاِشِعينَ  َعَلى ِإال  َلَكِبيَرةٌ  َوِإنـَها َوالصَالةِ 

 َتْجِزي َال  يـَْوًما َواتـُقوا) 47( اْلَعاَلِمينَ  ىَعلَ  َفضْلُتُكمْ  َوَأني َعَلْيُكمْ  َأنـَْعْمتُ  الِتي نِْعَمِتيَ  اذُْكُروا ِإْسَرائِيلَ  بَِني
َها يـُْقَبلُ  َوَال  َشْيًئا نـَْفسٍ  َعنْ  نـَْفسٌ  َها يـُْؤَخذُ  َوَال  َشَفاَعةٌ  ِمنـْ    .)))48( يـُْنَصُرونَ  ُهمْ  َوَال  َعْدلٌ  ِمنـْ

 مع واركعوا الزكاة وآتوا الصالة وأقيموا((  تبارك وتعاىل: اهللا قال. الرجيم الشيطان من باهللا أعوذ: الشيخ 
 وبنو))  عليكم أنعمت التي نعمتي أذكروا إسرائيل يبني(( :قوله أول من إسرائيل لبين هنا اخلطاب))  الراكعين

                            .          والنصارى اليهود هم فبنوه هيمابر إ ابن إسحاق ابن هو إسرائيل ألن ؛والنصارى اليهود هم إسرائيل

 بين به اهللا أمر كما مستقيما،وهذا ا إيتوا أي أقيموها))  الزكاة وآتوا الصالة وأقيموا((  :زوجليقول اهللا ع



 يعلم وكما الزكاة، أعطوا ))الزكاة وآتوا(( والنافلة الفريضة يشمل هنا والصالة ؛األمة هذه به اهللا أمر إسرائيل

 واملفعول ؛الزكاة هنا :األول املفعول ، مفعولني تنصب يأعط مبعىن ليتا مفعولني تنصب  آت أن منكم النحاة

 امتثاال املدفوع املال هي أو التعبد هي لزكاةاو  ))الزكاة آتوا(( ؛يستحقها من أو أهلها :والتقدير ؛حمذوف :الثاين

 عروض ؛األرض من واخلارج األنعام ويمة والفضة لذهبا:  وهي معروفة خمصوصة أموال من أهله إىل اهللا ألمر

 )) الزكاة آتوا(( ةواجب فيها الزكاة أن الصحيح ولكن ؛املسلمني علماء بني عريض طويل خالف فيها التجارة

 وتزكيهم تطهرهم صدقة أموالهم من خذ((  :تعاىل اهللا قال ؛ويطهرها النفس يزكي ،ألنه زكاة املال بذل ومسي
  .)) بها

 إنسانا أن لو يعين جمرد بركوع هللا يتعبد ال ألنه ؛ذلك قلنا وإمنا ؛املصلني مع صلوا أي))  الراكعين مع واركعوا((  

 منها جبزء العبادة عن التعبري أن واعلم  ؛املصلني مع صلوا إذا فاملراد ؛ بدعة هذا قلنا جمرد ركوعب هللا يتعبد أن أراد

 اللغة يف معروف الكل عن باجلزء والتعبري ؛بدونه تصح أن ميكن وال بنيتها ومن أركاا من اجلزء هذا أن ىعل يدل

 ىيبق أن ميكن ال الرقبة رأيتم كما لكن ؛ التام العبد راد، املعبد راد؟وامل))  رقبة فتحرير(( الكرمي القرآن يف العربية

 مع اركعوا((  :نقول هنا ؛البدن ىويبق يفقد قد األصبع ألن ؛ال ؟ أصبع حترير نقول أن يصح فهل ؛بدونه البدن
 منها والبد منها أيتجز  ال جزء والركوع إال الصالة عن بالركوع عربي أن ميكن وال ؛املصلني مع صلوا أي ))الراكعين

 .   

 يف اليت الصالة يف أن كما ركوعا فيها وأن ،السابقة األمم ىعل واجبة الصالة أن ىعل دليل الكرمية اآلية هذه يف

 مع واركعي واسجدي لربك اقنتي يمريم:((  ملرمي تعاىل اهللا قولأيضا  ذلك ىعل دل وقد ؛ركوع شريعتنا
   .وسجود ركوع فيها صالة السابقة األمم فعلى))  الراكعين

 من الناس من نفإ ؛بالزكاة االمتحان من البد ألنه ؛زكاة عليهم أيضا السابقة األمم أن:  الكرمية اآلية فوائد ومن 

 يعلم حىت أمواهلم من شيء وبذل الزكاة بإيتاء العباد فيمتحن ؛كثري شيء من أشد عليه الدرهم بذل خبيال يكون

  .ا صاحبه إميان صدق ىعل تدل ألا ؟ ملاذا صدقة الزكاة مسيت وهلذا ؛إميام حقيقة بذلك

 بعض ا استدل هكذا )) الراكعين مع اركعوا (( :لقوله ؛اجلماعة صالة وجوب:  الكرمية اآلية هذه فوائد ومن

((  :ملرمي قيل وهلذا ؛الفعل يف املصاحبة املعية من يلزم ال وأنه ؛مناقشة فيه يكون قد االستدالل هذا لكن العلماء

 ذه الستداللا :فنقول هذا ىوعل مجاعة عليهن ليس والنساء))  الراكعين مع واركعي واسجدي لربك اقنتي

 تأيت أن املناظرة عند ينبغي ال بأنه القول هذا نردف مث ؛النظر من شيء فيه اجلماعة صالة وجوب ىعل اآلية

 يستطيع ال قوي دليل عن تضعف ورمبا ؛ضعفك ىعل يدل هذا ألن ؛خصمك به االستدالل مينع أن ميكن بدليل



 أحيي أنا :الرجل له قال حني براهيمإ حماجج إىل وانظر ؛قوتك فتنكسر الدليل هذا يف ضعفت ألنك ؛دفعه

 ؛األسباب تفعل إمنا احلي متيت أو امليت ييحت أن تستطيع ما لكن ومتيت حتيي أنت يقل مل جادله ما ،وأميت

))  كفر الذي فبهت المغرب من بها فأت من المشرق بالشمس يأتي اهللا إن((  أيش؟ وقال ذلك عن عدل

 باب يف أحدا جتادلون رمبا مخصمك به فيستنصر هش بدليل تأتوا ال املناظرة باب يف لكم أقول أنا فاملهم

 ال بدليل إال تأتوا ال مخصمك عليكم به فيستطيل شاهل بدليل فتأتون العقيدة يف الصفات باب يف الصفات

 وجوب هللا حلمدا لكن  اجلماعة صالة وجوب ىعل تدل هذه اآلية أن نسلم ال إذا ؛عقدته يفك أن اخلصم ميكن

   .ظاهر ىأخر  بأدلة اجلماعة صالة

 :األول الفعل؛ فعالن لدينا)) الكتاب تتلون وأنتم أنفسكم وتنسون بالبر الناس أتأمرون:((  عزوجل قال مث

 ىعل أو ؟فرادهبان  واحد كل ىعل منصب اإلنكار استفهام فهل ؛أنفسهم نسيان: الثاين والفعل ؛بالرب الناس أمر

)) أنفسكم وتنسون((:  قوله اإلنكار حق إمنا: فقل شئت وإن جمموعهما ىعل نعمجمموعهما؛  ؟ جمموعهما

. ؟ أنفسكم تنسون وأنتم الناس تأمرون كيف والتعجب لإلنكار هنا االستفهام )) بالبر الناس أتأمرون(( طيب.

 ويقول والسالم الصالة عليه الرسول بإتباع أقاربه يأمر منهم الواحد إن التفسري أهل قال  ؛اخلري هو لرب)) اربالب((

 من غالما عاد وسلم عليه اهللا ىصل النيب أن ذلك أمثلة ومن ؛به يؤمن أن وجاهه رئاسته متنعه لكن حق إنه

 الرشد إىل وسلم عليه اهللا ىصل النيب فدعاه ينظر وسلم عليه اهللا ىصل والنيب أجله فحضر مريضا كان اليهود

 احلق شهادة الغالم شهدتف حممدا أطع يقول يهودي وأبوه حممدا أطع أبوه له فقال يستشريه كأنه أبيه إىل فنظر

 اليهود هؤالء إذا ؛بدعويت أي)  النار من بي أنقذه الذي هللا الحمد (يقول وهو وسلم عليه اهللا ىصل النيب فخرج

 اهللا فقال يؤمن ال نفسه ىينس لكنه و وسلم عليه اهللا ىصل الرسول إتباع وهو بالرب الناس يأمر من أحبارهم من

 ؛علم عن إال بالرب تأمروا فلم الكتاب تتلون أنكم واحلال أي حالية هنا الواو))  الكتاب تتلون وأنتم((  :تعاىل

 به تدركون عقل لكم يكن أفال يعين للتوبيخ هنا االستفهام ؟))تعقلون أفال(( أنفسكم تنسون ذلك مع ولكن

   . وضاللكم خطأكم

 إدراك وهو التكليف مناط هو عقل: نوعان العقل ألن ؛التكليف عقل وليس الرشد عقل هنا والعقل       

 إحسان ومسي ؛التصرف اإلنسان حيسن أن وهو نفسه الرشد هو بل الرشد مناط هو وعقل ؛ وفهمها األشياء

 عقل وال رشدال عقل ؟املراد هنا نيالعقل أي  واضح؟ ينفعه فيما تصرفه عقل اإلنسان ألن ؛عقال التصرف

 الفاء أن وهو إشكال فيه  ))تعقلون أفال(( الرتكيب هذا طيب  ؛مكلفون فهم وإال ؛الرشد عقل ؟ تكليفال

 قبل مكاا كان العاطفة الفاء وهنا  ؛الكالم صدر هلا االستفهام مهزة أن واملعروف لالستفهام اهلمزة و عاطفة



 حسب يقدر حمذوف ىعل داخلة اهلمزة إن :قال من فمنهم ؛الرتكيب هذا مثل يف املعربون فاختلف اهلمزة

 هلا ألن اهلمزة قدمت لكن  ؛تعقلون أالف  :األصل وأن مكاا عن مزحلقة الفاء إن :قال من ومنهم ؛السياق

((  : قوله مثل مث بعدها أو هنا مثل الفاء بعدها اهلمزة تقع الفاء بعد يف يقع وهو ؛العطف حرف وأخر صدارةال

 إن قلت النحوية القاعدة إىل نظرت فإن))  األرض في يسيروا أولم(( الواو وبعد))  به آمنتم وقع ما إذا أثم

 أن البد التقدير ألن ؛التقدير كز يعو  أحيانا أنه نظرت وإن  ؛القواعد إىل أقرب حمذوف تقدير ىعل الكالم جعل

 بعدها واجلملة عطف حرف الفاء تقول:  لثاينا  أسهل ألنه بالثاين بأيش؟ نأخذ إذا قلت مناسبة مجلة يكون

 أي وتطلب تدور تذهب ما املوضوع وانتهى ؛زحلقت لكن اهلمزة قبل تقع أن الفاء وأصل سبق ما ىعل معطوفة

   .  نقدره شيء

 الوعيد ورد وقد ؛للعقل مناف ذلك ألن ؛أنفسهم وينسون بالرب يأمرون الذين هؤالء توبيخ:  اآلية هذه فوائد من

 حتى النار في ىفيلق بالرجل ىيؤت أنه( :وسلم عليه اهللا ىصل النيب خربأ فقد ؛دأبه هذا كان من ىعل الشديد
 النار أهل إليه فيجتمع رحاه ىعل الحمار يدور كما عليها فيدور األمعاء هي قتابألوا بطنه أقتاب تندلق

 هآتي وال بالمعروف مركمآ كنت: فيقول ؟ المنكر عن وتنهانا بالمعروف تأمرنا ألست فالن يا ويقولون
  . باهللا والعياذ عذابا الناس أشد من فهو)  هوآتي المنكر عن وأنهاكم

 المن  و به أمر ما يفعل ال ملن أنقول ،عقوبته شدة ىعل وبناء للعقل خمالف هذا أن ىعل بناء :قائل قال فإن 

   ؟ نعم ى؟تنه وال تأمر ال عنه ى ما يرتك

 األمر ترك :األوىل:  جنايتني ارتكب فعله ا تركه مع األمر ترك لو ألنه؛ به تأمر ما وافعل مر :نقول بل ،النقول: 

 فقد عنه ينه ومل عنه ىينه ما ارتكب أنه لو وكذلك ؛به أمر مبا قيامه عدم :والثانية ؛املنكر عن والنهي باملعروف

 منكر؟ من يسلم مل الذي ناأي نقول مث ؛للمنكر ارتكابه :والثانية ؛املنكر عن النهي ترك :األوىل :مفسدتني ارتكب

 إال باملعروف يأمر أحد ال قلنا ولو؛ منكر عن أحد ينه مل نعم؟ منكرا يأت مل من إال املنكر عن ىينه ال قلنالو 

 فعله، ىعل نفسك وجاهد باملعروف مر: نقول هلذا ؟ يسلم الذي أينا ؛باملعروف أحد يأمر مل املعروف ىأت من

   . تركه ىعل نفسك وجاهد منكر عن إنه

 أين من ؛اجلاهل من حاال أسوأ فهو خالف إذا العامل وأن ؛املخالف العامل توبيخ:  الكرمية اآلية هذه فوائد ومن 

 من لوما أشد صار خالف إذا العامل أن عليه الناس فطر أمر وهذا)) الكتاب تتلون وأنتم:((  قوله من ؟ تؤخذ

 قالوا واجبا ترك إذا أو ؟عامل رجل وأنت هذا تفعل كيف قالوا منكرا العامل فعل إذا جتدهم العامة حىت ؛اجلاهل

  )) .  الكتاب تتلون نتمأو (( هذا يف  ةواضح الكرمية واآلية ؟عامل وأنت الواجب هذا ترتك كيف



 القرآن اهللا كتاب يتلون اليهود هؤالء ألن ؛الكتب مجيع ىعل مفرد وهو يطلق الكتاب أن: الكرمية اآلية فوائد ومن

  . وهذا هذا يتلون فهم التوراة أيضا ويتلون

  .)) تعقلون أفال((  :لقوله غي ذووا ىمحق جهلة أمة وأم إسرائيل بين توبيخ :الكرمية اآلية هذه فوائد ومن 

 ألن ؛باليهود ؟ مبن شبه ففيه األمة هذه من وفعله منكر عن ى أو هيفعل ومل مبعروف أمر من أن:  فوائدها ومن 

                                                                                                                  .باهللا والعياذ دأم هذا

                                                                                                                        ؟......: السائل

أن يكن اخلطاب هلم مجيعا ما أيش؟ ال يلزم أنه إذا خوطب هؤالء بوصف عام  ،نعم عليهم مجيعا نعم:الشيخ 

   يلزم هذا نعم.

 هذا ىيسم هل آخر دليل إىل وانتقاله منرود مع السالم عليه ابراهيم جدال يف !شيخ بارك اهللا فيك: السائل

  آخر؟ شيء يدةاحل أن أو حيدة؟

  .ظهراأل للدليل ةمإقا هذا بل حيدة ليس هذا ،ال ال: الشيخ 

  احليدة فقط يف مقام الذم؟: السائل

  .واحد وضوعامل  اآلن لكن آخر شيء إىل وينتقل حييد اإلنسان احليدة :الشيخ 

  هو انتقل عن جواب إىل جواب آخر؟ : السائل

  .يثبت أن ابراهيم وأراد ربه يف ابراهيم حاج واحد هو املوضوع الإو  آخر دليل إىل دليل عن انتقل : الالشيخ 

  ؟ احليدة ما معناها:  السائل

 واهللا أنت تقول مث املغين الكتاب مثال يل اشرت مثال أقول موضوعيف  أكلمك أنا مثال معناها احليدة : الشيخ 

 إىل دليل من أما ، آخر إىل موضوع من تنتقل أن حيدة هذه ويش هذه؟ ؟ هذه ويش زينطيب  هذبامل كتاب

   .حيدة هذا فليس منه أقوى

 األمم أن ىعل)) الزكاة وآتوا الصالة وأقيموا((  اآلية داللة يل تتضحا ما. فيك اهللا بارك شيخ: السائل

  ))  الزكاة وآتوا الصالة أقيموا((  اآلية وهذه. والزكاة الصالة هلم مشروع  السابقة

دل على هذا  يقال قد اآلية سياق ألن الشك احتمال فيه هذا. نعم ؟ يعين زكاة و صالة أقيموا: معناها: الشيخ 

  . جتدها التوراة افيه اليت اآلية اقرأ التوراة، يف موجود الزكاة وإيتاء الصالة إقامة لكن

  .غريها؟ مع اآلية هذه مجع: السائل

  . نعم غريها مع : الشيخ 



  .................: السائل

   هذا خيدم النيب عليه الصالة والسالم . كان  غالم ما هو معناه صغري غالم ،ال ال: الشيخ 

  ؟فيه عصاة كذا هل هذا بدعة  يعين هنا ة التذكرةياء بنعز  جملسمن جلس : السائل

 مكتوب أمر هذا إخواين يا مهل قال ، العزاء يف جمتمعني قوم إىل ىأت اإلنسان أن البد أنه الشك هو: الشيخ 

 لكن طيب هذا يتفرقوا أن جلأل ونصحهم ،ىمسم بأجل عنده شيء وكل أخذ ما وله ىأعط ما وهللا منه والبد

  .  عليه أنتم ما ىعل أثبتوا يقول كأنه الذي خيطب بقي

  ؟ يذكرهم لسهو جي لكن اجللوس أنكر اجللوس هميعل أقر ما ال:  السائل

  .  خطب بدون عادي جلوس خيالف ما: الشيخ 

 َال  يـَْوًما َواتـُقوا) 47( اْلَعاَلِمينَ  َعَلى َفضْلُتُكمْ  َوَأني َعَلْيُكمْ  َأنـَْعْمتُ  الِتي نِْعَمِتيَ  اذُْكُروا ِإْسَرائِيلَ  بَِني يَا((((
َها يـُْقَبلُ  َوَال  َشْيًئا نـَْفسٍ  َعنْ  نـَْفسٌ  َتْجِزي َها يـُْؤَخذُ  َوَال  َشَفاَعةٌ  ِمنـْ َناُكمْ  َوِإذْ ) 48( يـُْنَصُرونَ  ُهمْ  َوَال  َعْدلٌ  ِمنـْ يـْ َنج 

 رَبُكمْ  ِمنْ  َبَالءٌ  َذِلُكمْ  َوِفي ِنَساءَُكمْ  َوَيْسَتْحُيونَ  َأبـَْناءَُكمْ  يَُذبُحونَ  اْلَعَذابِ  ُسوءَ  َيُسوُموَنُكمْ  ِفْرَعْونَ  آلِ  ِمنْ 
    .)) َعِظيمٌ 

  ؟وفوائده تفسريه من سبق امم أظن انتهينا. الرجيم الشيطان من باهللا أعوذ

 هم أمور  ىعل استعينوا))  الخاشعين ىعل إال لكبيرة وإنها والصالة بالصبر واستعينوا:((  عزوجل اهللا قال 

 شاقة أي لكبرية االستعانة أو الصالة أي )) وإنها(( ؛املعروفة العبادة وهي )والصالة(( عليها يعين ))بالصبر((

 اإلنسان يصرب أن بالصرب واالستعانة العون طلب هي الستعانةا ؛اهللا ألمر ذليلنيال أي ))الخاشعين ىعل الإ((

 وحيملها نفسه وحيبس يصرب أن ملهما ذلك غري من أو ،خلقا مكروها أو خلقة مكروها كان سواء املكروه، ىعل

 خري فاته كسب مل وإذا مناله أدرك الشيء ىعل صرب إذا اإلنسان أن جمرب وهذا ؛املطلوب حيصل حىت املشقة

 الناس من كثري)  تعجز وال باهللا واستعن ينفعك ما ىعل احرص ( :والسالم الصالة عليه النيب قال وهلذا ؛كثري

 وقته عليه ضاع إذا ؛ويرتك ويكل فيعجز بسرعة مقصوده له حيصل ال مث بدأفي له مفيدة العمل ذا تهيبدأ أنه ىير 

 أن ثان يف شرع مث ولاأل عن عدلإذا  أنه يأمن وال ؛كثريا زمنا يكون رمبا زمن عليه ضاع ؟ كذلك أليس األول

 بينه ليس أنه يعرف كونه مع صرب إذا لكن ؛فائدة بال حياته عليه متضي مث ؛ويرتكهاألول  أصابه ما مثل يصيبه

 همّ  العلم طلبة من إنسان إنسان أن لنفرض ؛فليصرب لقطعه موجب هناك وليس فقط األيام دمتداا إال هممرا وبني

 يف ىيبق ما إال عليه خسارة نعم؟ مضت اليت ملدةا ؛فعجز للامل حلقه لكن واستمر فيه وشرع املرام بلوغ حيفظ أن

 قد الصالة ؛فقس هذا ىوعل املقصود حصل وأكمل استمر لو لكن ؛راح وإال  فقط حفظ مما ذاكرتهيف  أو ذهنه



 يكون اليت احلقيقية الصالة بل صالة ليست لكنها معينة تكون نعم ؟لإلنسان معينة تكون كيف اإلنسان يقول

 جتد وهلذا ؛القلب صالة ال اجلوارح صالةفهي  اليوم غالبا صالتنا أما ؛اجلوارح صالة قبل القلب صالة فيها

 ولذلك ؛منها فائدة ال اليت اهلواجيس من عظيمة واسعة وأبواب أكوامأيش  عليه ينفتح يكرب أن حني من اإلنسان

 وأا اهللا يدي بني قائم أنه فيها اإلنسان يشعر ليتا ةياحلقيق الصالة لكن ؛تذهب عنه تنجلي يسلم أن حني من

 ذه الدنيا كل  عن عنها يسلو أن البد البد، ايالدن كل عن ا يسلو أن البد العبادة مثرات كل من فيها روضة

 الذي اإلنسان أما ؛سواه ما فنسي إليه شيء وأحب حمبوبه هو الذي عزوجل باهللا ؟ مبن اتصل ألنه ؛الصالة

 النيب أن كرذ وي ؛أبدا الناحية هذه من الصالة تنفعه مل فهذا بغريها مشغول قلبه لكن ا ىيتسلل بالصالة يستعني

 اهللا صلوات اشتغاله ذلكل ويدل ) الصالة ىإل فزع عليه اشتد أي أمر حزبه إذا كان( وسلم عليه اهللا ىصل

  .لنصرا ربه ومناشدة بالصالة ؟ مباذا بدر يوم العريش يف عليه وسالمه

 أاب ذلك وعللوا الصالة أي ))إنها(( :قيل  ))وإنها (( والنفل الفرض تعم هنا الصالة))  والصالة بالصبر((  

 مذكور أقربقالوا إا  ؟؛اجلدار نعمإىل يا مسعود اقرب عن اجلدار بارك اهللا فيك اقرب عن اجلدار ما هو 

  .مذكور أقرب إىل يعود الضمري أن العربية اللغةيف  والقاعدة

؛ اإلمساك من أفضل واإلجياد ،إمساك والصرب ؛عمل ألا موجودا يكن مل لشيء إجياد إجياد، الصالة أن :ثانيا 

 وأبلغ أشرف واإلجياد ،إمساك قلنا كما والصرب ؛شيء عدم ليس شيء إجياد يعين إجياد كله اإلسالم كان وهلذا

  .إليه عائدا الضمري يكون أن الصالة فاستحقت

 ىعل يصرب من الكفار من ألن ؛اإلطالق وجه ىعل الصرب به يراد أن ميتنع))  اخلاشعني ىعل إال:((  قوله أن ثالثا 

 منهم المأل وانطلق((  املؤمن يصرب مما أكثر عمله ىوعل ،ربه شريعة ىعل أو ،ربه ىعل املؤمن صرب من أكثر إهله
  . وأصح أقرب القول وهذا ؛آهلتهم ىعل يصربوم))  آلهتكم ىعل واصبروا امشوا أن

زمن  ىعل يدل استعينوا فعل ألن  ))استعينوا((: قوله من املفهومة االستعانة إىل يعود ))إنهاو (( : قوله إن وقيل

 قوله يف كماأنتم معي؟   الفعل من املفهوم املصدر ىلع الضمري يعود أن فيجوز ؛ومصدر زمن ىعل أي وحدث

 األول املعىن لكن ))للتقوى أقرب هو اعدلوا(( :قوله من املفهوم العدل أي هو ؟ أيش ))اعدلوا((: تعاىل

  ؛له والذل عزوجل هللا اخلشوع أهل ))الخاشعين ىعل إال(( شاقة أي ))لكبيرة(( أي الصالة ))وإنها(( أوضح

 النيب قال بل املؤمن، ىعل خفيفة لكنها ؛إميان معنده ليس هألن ؛املنافقني ىعل ؟ من ىعل ثقيلة الصالة جتد وهلذا

 اهللا صلوات)  الصالة في عيني قرة وجعلت والطيب النساء دنياكم من إلي حبب:(  المسوال الصالة عليه



 اخلاشعني من أنك ىعل وعالمة خري عالمة فإا ريخلبا فأبشر الصالة يف عينك قرة اهللا جعل فإذا ـ عليه وسالمه

.   

  .والصالة لصربا :األمرين ذين االستعانة  أيش؟ إىلإىل هعباد وتعاىل تبارك اهللا إرشاد:  الكرمية اآلية فوائد من

 فيما اهللا بغري االستعانة جواز ، العون به أن يثبت فيما لكن ؛اهللا بغري االستعانة جواز:  الكرمية اآلية فوائد من 

 واحد استعنت إذا طيب ؛منع جائز؟ البيت إىل املتاع معك حيمل إنسانا استعنت إذا فمثال ؛ العون به أن يثبت

 دابته في الرجل وتعين(  : والسالم الصالة عليه النيب قال ؛جائز اإلمالء ىعل عاوين فالن يا املذكرة عليك ميلي
 يف وضالل العقل يف سفه فهي هفي عون ال مبا االستعانة أما ؛)صدقه متاعه عليها له ترفع أو عليها فتحمله

 إليه الوصول من متكنه وعدم عنه لبعده يعينه أن يستطيع ال بغائب أو مبيت يستعني كأن ؛شركا يكون وقد الدين

   .عزوجل باهللا شركا يكون وقد وضالل سفه فهذا

 إقامة إىل حيتاج ال مشاهد أمر وهذا ؛األمور مكابدة ىعل نالعو  به وأن الصرب فضيلة : الكرمية اآلية فوائد ومن 

  . نعم كذلك؟ أليس هذا يعرف طه حىت ذلك يعرف كلنا واضح ألنه ؛عليه الدليل

: والثاين ؛اهللا طاعة ىعل الصرب: األول ؛االستقراء من التقسيم هذا وأخذوا ؛أنواع ثالثة والصرب: العلم أهل قال 

 ىعل الصرب ألن ؛اوأفضله أشقها هو طاعةال ىعل الصرب ؛اهللا أقدار ىعل الصرب: والثالث ؛اهللا معصية عن الصرب

 النفس كف كفا  ؛الطاعة فعل ؟ اهللا عبيد أيش فعال  ؛اختياريا وكفا فعال يتضمن وكفا، فعال يتضمن الطاعة

 أحيانا لكنه فقط كف إال فيه ليس عصيةامل عن الصرب ؛إجيايب إجيادي فهو واضح؟ اإقامته وعدم ا التهاون عن

 ذات امرأة دعته الذي الشاب والسالم الصالة عليه النيب جعل وهلذا ؛النفس ىعل شديدا يكون شديدا، يكون

 ظله إال ظل ال يوم ظله يف يظله اهللا إن حيث من العادل اإلمام رتبة يف جعله اهللا أخاف إين فقال ومجال منصب

 املانع وانتفاع الشباب يف الداعي قوة ألن ؛سواء مها احليثية هذه من املرتبة يف لكن أفضل العادل اإلمام كان وإن

 أشق الصرب هذا يكون رمبا هذا ؛اهللا أخاف إين قال لكن ؛احملظور يف الوقوع أيش؟ يوجب ا خاليا كان إذا فيما

 أشق احلال هذه مثل يف املعصية هذه عن الصرب يكون رمبا ذاه ىعل الصرب ،صالة عشرين اإلنسان يصلي أن من

 عن نتكلم إمنا الناس، لبعض تعرض اليت العوارض عن نتكلم ال حنن لكن ؛صالة عشرين من اإلنسان ىعل

 الطاعة ىعل الصرب ؟ املعصية عن أو حامد بن خالد يا  الطاعة ىعل الصرب ؟أفضل هماأيف ؛هو حيث من الشيء

 قلبا مشتغال يكون نعم ؟ أيش ؟واضح ؟ ملاذا السؤاليف  الناس بعض أخص ملاذا وانتبهوا  ؛الطاعة ىعل الصرب،

 نتكلم ناولكن ؛عظيمة مشقة فيه اإلنسان جيد قد ذلك مع لكن أدناها هو اهللا أقدار ىعل الصرب طيب ؛ قالبا أو

 ويكون ذلك أشبه ما أو زوجته أو ابنه أو حبيبه يفقد الناس بعض يكون قد معني شخص يف معني صرب عن ليس



 اهللا أقدار ىعل الصرب ؛هذا نتكلم عن ال لكن ال؟ الإو  النفسي االنفعال حيث من صالة ألف من عليه أشق هذا

 حزنك واشتد وندمت جزعت إذا هل ؛تصرب مل أم صربت يقع أن البد وقع ما ألن ؛احلقيقة يف  لعم منك ليس

 تسلوا أن وإما الكرام صبر تصبر أنإما   (بعض السلف قال كما إذا ؛ال املقدور؟ أيرفع بالبكاء صراخك وطار
 ما نسيناها ؟ اآلن نسيناها وهل أكثر أو قل أ أو مثال سنوات عشرة قبل مبصيبة صبن مل أينا ) البهائم سلو

 :ثالثة كم؟ الصرب أنواع إذا. نعم.  )البهائم سلو تسلو أو(: قال اهللا رمحه السلفي قال كما ألنه ؛ت جاء كأا

 منهجا الصرب خذ لكن؛ طيب؛ اهللا أقدار ىعل :ثالثا ؛اهللا معصية عن :ثانيا ؛اهللا طاعة ىعل :أوال بالرتتيب

   .كثري خري فاته اليأس عليه استوىل إذا اإلنسان فإن تيئس وال اعليه واصرب األمور صابر لك، ومسلكا

 بالصبر واستعينوا((  :تعاىل قوله يف ؛احلياة وشئون األمور ىعل به يستعان مما الصالة أن: رميةكال اآلية فوائد من
  . فيه مرية ال صدق خرب هذا أن اليقني علم نعلم وحنن))  والصالة

  ؟معونة أجد وال أصلي دائما أنا :قائل قال فإذا 

: (( عزوجل اهللا يقول وهلذا ؛حقيقة تقمها مل لكن صورة الصالة أقمت ،تصل مل ،إنك تصل مل إنك :فنقول 

 الصالة يف يدخل الناس من وكثري))  والمنكر الفحشاء عن ىتنه الصالة إن الصالة وأقم إليك أوحي ما أتل

 حمبة ىلإ حتول وال ذكرل قلبه نال ال ،عليه هو ما هو واملنكر الفحشاء حيث من تغري قلبه أن جيد ال منها وخيرج

 ىوتنه تعني الصالة ، الشك حق اهللا وعد وهلذا ؛كثري خلللا ـ وإياكم يعيننا أن اهللا نسألحنن و ـ  شيء وال لعبادةا

  . حقيقة ال صورة أيش؟ صالة اليوم الناس أكثر صالة لكن واملنكر الفحشاء عن

 :العامة قول وأما ؛والصالة بالصرب ،والصالة وأيش؟ بالصرب فعليك أحزانك طالت إذا أنه: الكرمية اآلية فوائد ومن

 طوله األرض من أخذ نام إذا ذي يعين ،من يعين ؟ املعىن تعرفون ؛طولك األرض من فخذ مهومك عظمت إذا

 إذا نقول بل, بصحيح ليس فهذا فقط قدمني حمل قدمني،ال حمل ؟ األرض من يأخذ كم قائما كان إذا لكن

 وإنها والصالة بالصبر واستعينوا((  :عزوجل اهللا قال كما والصالة بالصرب فعليك وأحزانك مهومك كثرت
   . األسئلة نأخذ ؟ منشي وال األسئلة نأخذ طيب))   الخاشعين ىعل إال لكبيرة

 لكن بشيء يتكلم وال جرما يتض يصرب الناس بعض أحيانا  اهللا أقدار ىعل الصرب ؛شيخ بارك اهللا فيكم:  السائل

  ؟ بشيء يتكلم مل أنه مع شبه ذلكأما  أو تضايق ال يكلم أحد..أهوج م يكون مثال صابر غري أنه يظهر

 إن هل لكن))  اهللا بإذن إال مصيبة من أصاب ما((  يصاب بأن كل إنسان البد هذا حال كل علي: الشيخ 

 ما ملؤمن اهللا شاء إن فيمنت هذا كل يقول  ؛ال اجلواب ؟ قلبه يف يضمر أو يقول أو يفعل جتعله املصيبة هذه

 الناس إىل ينبسط وال مبصيبة مصاب إنسان يكون قد مثال التضايق عن نفسها يضبط أن ينبغي لكن ؛هذا يفعل



 يف كانمل جلس جعفر نعي جاءه ملا والسالم الصالة عليه الرسول ؛طبيعي شيء هذا العادة يف ينبسط كما

 خذايؤ  ال الطبيعة ىمبقتض الذي طبيعي، شيء هذا والسالم الصالة عليه غلب و احلزن أثر عليه ىير  املسجد

   .نعم. معه يسرتسل أن إال اللهم مرتبتهمن  ينزله وال به اإلنسان

  ؟طلب العلم.. فهما أو حفظا أحيانا ؛شيخ أحسن اهللا إليكم:  السائل

  ...؟فهما أو حفظا أو ممارسة واألخرية هي البالء : الشيخ 

  ......:  السائل

  ألنه إذا أعنت سوف يسأل اهللا عزوجل أن يسهل أمرك . هإذا أعنت: الشيخ 

  ؟ما معىن إذا أعانه اهللا: السائل

  كيف؟  : الشيخ 

  إذا أعانه اهللا؟ : السائل

يعينه اهللا ألن نفس املصلي اآلن مادام مهموما وحمزونا من هذا الشيء سوف جيعل كل دعائه هلذا : الشيخ  

  الشيء وأقرب ما يكون من ربه وهو ساجد.

  ؟ يصلي يذهب من هذا :إذا وجد شيئا  السائل

  .   )كان النبي صلى اهللا عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصالة(مسعت الكالم : الشيخ  

  النافلة؟و  ضةو فر امل صالةال))  والصالة بالصبرواستعينوا ((  :تعاىل قوله يف يدخل هل مإليك اهللا حسنأ: السائل

بهك ما ر شنذم يها منذر امسك؟ مدثر يف واحد امسهألن املفروضة هي مفروضة البد أن يصل ؛نعم أي : الشيخ 

   يف أحد امسه منذر؟

 من اجعلين همللاب الدعاء جيوز هل نعم سؤايل فضيلتك قبل يومني ؛يال يا مدثر ـ إليك اهللا أحسن :  السائل  

 الدرس يف ليس العبارتني؟ هاتني بني لفرقا ما ؛الصرب ىعل أعين للهما تقول أن الصوابأن  فذكرت بريناالص

  ؟املنزل إىل ذهابنا أثناء

   . هذا وفهمت عليه أجبتكو  سؤال سألت كأن إما خطأ فهمت كأنك ذكر أ ما : الشيخ 

  ؛الصابرين مع اهللا نأ وااصرب  ، املنكر عن والناهني باملعروف اآلمرين نطنياالق  الصابرين من اجعلين للهما

  .....:  السائل

   . يوم أول اجلواب فهمنا : ال يا مدثرالشيخ 

  ؟ مسري نعم:الشيخ 



  ؟  لكن غري صابر يف بعض  هل يطلق عليه اسم الصابرشخص كان صابرا على طاعة اهللا  ! شيخ: السائل

 ىعل تائب اسم عليه يطلق ال غريه دون ذنب من تاب من أن كما ،ال اإلطالق سبيل ىعل ال: الشيخ   

 ويحب التوابين يحب اهللا إن((  يعرفها أن اإلنسان ينبغي النكتة وهذه  ؛كذا من تائب يقال لكن اإلطالق
 املطلق الوصف ألن؛ ال ؟ ذلك يف يدخل منها توبته مع معصية ىعل أصر إذا إنسان مثال نقول هل )) المطهرين

   .صاحل نعم. املطلق بالعمل هو إمنا

 هذه من يفهم هل))  الخاشعين ىعل إال لكبيرة وإنها والصالة بالصبر واستعينوا((  :تعاىل قوله يف: السائل 

  ؟ عن معناه احلقيقي  أصله نع خيرج ةالكبري  لفظ أن اآلية

 كبير في يعذبان وما ليعذبان إنهما:(  والسالم الصالة عليه النيب قال ؛احملدثني من أنت صابر يا: نعم:الشيخ  

   ماعليه شاقا أي) 

 


